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A Tlvist OliverAlapitvfny kurat6riumdnak

V6lem6ny

Elvdgeztgk a TWist Oliver Alapitvfny 2020. 6vi eryszenisitett dves beszimol6jrlnak kdnywizsgllaLit amely

eryszenisitett dves besz6rnolo a2020. december 3l-i fordul6napra kdszitett m6rlegb6l - melyben az eszkdzdk ds

fornlsok egyezi5 vegiisszege 84.742 e F! aui.rrydvi eredmdny 3.523 e Ft nyeresdg -,6saz uryanezen idoponttal

vdgzndotzleti dwe vonatkoz6 eredmdnykimutatiisb6l 6ll.

Vdlemdnylnk szerint a melldkelt egyszenisitett dves beszimol6 megbizhato ds val6s kdpet ad a Twist Oliver

Alapitvriny 2020. december 3l-6n fenn6ll6 varyoni ds pdnziigyi helyzeter6l, valamint uzezan id6ponttal vdgzbdil

tizleti dwe vonatkoz6 j6vedelmi helyzet6r6l a Maryarorszdgon hatiilyos, a sz{mvitelr6l szol6 2000. dvi c. torvdnnyel

dsszhangban (a tov6bbiakban:,,sz6mviteli tiirvdny").

A vdlemdny alapja

Ktinywizsg6latunkat a Maryar Nemzeti Kiinywizsgilati Standardoktal dsszhangban ds a ktinywizsg6latra

vonatkoz6 - Maryarorszlgon hatilyos - ttirvdnyek ds erydb jogszabrilyok alapjrin hajtottuk vdgre' Ezen standardok

drtelmdben fennrill6 felel6ssdgiink b6vebb leinisrit jelentistink ,+4. kdnywizsg6'16 egyszenisitett dves beszirnol6

k6nywizsg6lalldrt val6 felel6ssdge" sz*asza tartalmazza'

Foggetlenek vagrunk a Twist Oliver Alapitvdnyt6l a vonatkoz6, Maryarorszlgon hatillyos jogszabrilyokban ds a

Maryar K6nywizsg6l6i Kamara ,, A konlruvizsgril6i hivaLis magatartrisi (etikaD szabrilyair6l ds a feryelmi eljrirasr6l

szol6 szab6ly zatt,-ban, valamint az ezekben nem rendezefi kdrddsek tekinteteben a Nemzetk0zi Etikai Standardok

Testulete 6ltal kiadou ,,Kiinywizsgiil6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint' ds

megfelelek(iink) ?Evg/anezfjn norm6kban szereplti tov6bbi etikai el6fftisoknak is'

Megry6ziddslnlq hog az 6ltalunk megszerzett ktinywizsgrllati bizonltek elegendd ds megfelel6 alapot nytjt

vdlemdnyiinkhtiz.

Egy6b informdci6k A ktizhasznfs{gi mell6klet

Az egy6b inform6ci6k a Twist Oliver Alapitv 6ny 2020. dvi ktizhasznrisdgi melldkletdb6l 6llnak' A vezetds felelds

a kiizhasmris6gi melldkletrek a 35012011. (xIL30.) Kormiinyrendelet vonatkoz6 el6ir6saival osszhangban

t0rtdn6 elkdszftdsddrt. A ftiggetlen ktinywizsgril6i jelentdsiink ,,Vilemdny" szakaszdban az egyszenisltett dves

beszfunol6ra adott vdlemdnyitrk nem vonatkozik a kozhasmris6gi melldkletre, ds a kozhasznris6gi melleklehe

vonatkoz6an nem bocs6jtunk ki semmilyen formdjt bizonyossiigot nyujt6 kdvetkeztetdst'

Az egyszertisitett dves besz6mol6 6ltalunk vegzett kdnyvvizsg6latiival kapcsolatban a mi felel<issdgiink a

kozhasanrisrigi mell6klet dtolvas6sa ds ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy a kdzhasmfsagi melldkletben

foglalt egydb inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszetiisitett 6ves beszdmol6nak vagy a

kdnywizsg6lat soriin szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt fgy tifurik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llitiist

tartalmaznak . Ha az elvegzettmunkrink alapj6n arra a kdvetkeztetdsre jutunk, hogy a kdzhaszrfs6gi melliklet

l6nyeges hib6s 6llilist tartalmaz, kiitelessdgiiLnk en6l ds a hib6s 6llit6s jellegdr6l jelentdst tenni' Ebben a

tekintetben nincs jelenteni val6nk.

L



A vezet6s 6s az irdnyft{ssal megbfzott szem6lyek felel6ss6ge az eryszerfisftett 6ves beszf mol66rt

A vezetds felel6s az egyszerilsitett 6ves besziimol6nak a szdmviteli tdrvdnnyel tisszhangban tiirtdn6 ds a val6s

bemutatiis kovetelmdny6nek megfeleki elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds

sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akSr csal6sb6l, akAr hibdb6l ered6 ldnyeges hib6s 6lllt6st6l

mentes egyszertisitett dves besz6mol6 elkdszftdse.

Az egyszerisitett 6ves beszamol6 elkdszitdse soriln a vezetds felel6s azlrt, hogy felmdrje az Alapitvdnynak a

v6llalkozds folytalisira val6 kdpessdgdt ds az adott helyzetrek megfelel6en kdzz{tegye a v6llalkozis

folytatis6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkozis folytatis6nak elvdn alapul6

egyszeriisitett dves besz6mol6 tissze6llitils6drt. A vezet6snek a vdllalkozis folytat6sdnak elvdb6l kell kiindulnia,

ha ennek az elvnek az drvdnyesiildsdt eltdr<i rendelkezis nem akadAlyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenysdg

folytat6s6nak ellenftnond6 tenyez6, kdriilmdny nem 6ll fenn.

Az irrinyitrissal megbizott szemdlyek felel6sek az Alapiwinynak pdnziigyi besziirnolilsi folyamatiinak

felilgyeletidrt.

A kiinywizsg{16 egyszeriisitett 6ves beszdmol6 kiinywizsg6lat66rtval6 felel6ss6ge

A k6nywizsg6lat sorilLn cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett dves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz akiir csallsb6l, akar hibebdl ered6 ldnyeges hibds iillitrist, valamint az, hogy ennek alapjiin a

vdlemdny[nk et gl.italmaz6 ffiggetlen konywizsgiil6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokti

bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a MagyarNemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elvdgzett

k6nywizsg6lat mindig feltirja az egydbkdnt ldtez6 l€nyeges hibds 6llitist. A hibds 6lliLisok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehet az a v6rakoziis, hogy ezek iinmagukban vagy

egyiittesen befoly6solhatjiik a felhaszn6l6k adott egyszerflsitett dves beszrirnol6 alapjri.n meghozott gazdas6gi

ddnt6seit.

A Maryar Nemzeti K6nywizsg6lati Standardok szerinti ktlnywizsg6lat egdsze soriln szakmai megitdldst

alkalmazunk ds szakmai szkepticiznust tartunk fenn.

Tovdbbii:

r Azonositjuk ds fehndrjuk az egyszenisitett dves beszlmol6 akiir csal6sb6l, ak6r hibdb6l ered6 ldnyeges

hibrls 6llit^isainak kockiiaatait, kialakiduk ds vigrehajtjvk az ezen kockilzatok kezeldsdre alkalmas

kitnywizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 ds megfelel6 kdnywizsg6lati bizonyitdkot szerzilnk a

vdlemdnygnk megalapozls ittoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hibrls 6llftrls fel nem trir6srinak kockinata

nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csaliis magdban foglalhat iisszej6tsz6st, hamisitiist, szinddkos

kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliliresdt.

o Megismerjgk a konywizsg6lat szempontj6b6l relevrins belsS kontrollt annak drdekdben, hogy olyan

kiinywizsg6lati elj6riisokat tewezdlttk meg, amelyek az adoft kdriilmdnyek kOziitt megfelel6ek, de nem

azert,hogy az Alapitv6ny bels6 kontrolljrlnak hatdkonys6giira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilvii.nitsunk'

o Ert6keljtik a vezetds 6ltal alkalmazott szirnviteli politika megfelel6sdgdt ds a vezetds 6ltal kdszitett

szdmviteli becsldsek ds kapcsol6d 6 kdzzdtltelek dsszenisdgdt'

r K6vetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszer6l a viillalkozis folytatisrinak elvdn

alapul6 egrszenisitett dves besz6mol6 ossze6llitasa, valamint a megszerzett kOnywizsgrilati bizonyitdk

alapjrin arrol, hogy fenniill-e ldnyeges bizonytalansiig olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel

kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel az Alapitvriny vdllalkozis folytatiisrira val6

kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g rill fenn,

fliggetlen k6nywizsg6l6i jelentdsiinkben fel kell hfvnunk a figyelmet az egyszenisitett dves beszirynol6ban

ldv6 kapcsol6 d6 k;zzdtdtelekre, vagy ha aklzzltltelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitentink kell

vdlemdnyilnket. Ktivetkeztetdseink a fiiggetlen ktinywizsg6l6i jelentdsiink d6tum6ig megszerzett

k6nywizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jov<ibeli esemenyek vagy feltetelek azonban okozhatiik azt,

hogy azAlapitvilny nem tudja a v6llalkoz6st folytatni'



Ertdkeljuk az egyszenisitett dves beszimol6 ritfog6 bemutatris6t, felipitdsit ds tartalmdt, beleirtve a

kiegiszft6 melldkletben tett kdzz{t€teleket, valamint drtdkeljilk azt is, hog az egyszenisitett 6ves

beszimol6ban teljes0l-e az alapul szolgiil6 0gyletek ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az ir6nyitdssal megbfuoU szemilyek tudomrisrira hozzuk - eryCb kirddsek mellett - a kOnywizsgillattervezett

hat6k6rit is ittemezisi! a kdnywizsg6lat jelentris megillapitrisaig beleirwe az Alapitv6ny 6ltal alkalmazott

bels6 konfiollnak a kdnywizsgdlatunk sonin 6ltalunk azonosi0ott jelentds hi6nyossiigait is, ha voltak ilyenek.
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